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 صااااااااااهلخ
خ احلريي    ثعبصر   ( يوي ٌُ ثلايخ احلروة عىرى اور ٍُ طاِؽرا  ٌرب يَرٍى       955ٌب يييل عىى)  

طاوؽررباواد ايويررخ اوزبثعررخ وررلطن اوزؾرربوب اوعَررموع ثي رربكح اوَررعوكيخ ر ررُ      65/ٌرربهً /:6

فرو    ٌّربىن اورواؼّ   طٔغٍبهتب ايويخ عىر  اور ٍُ طرَرزٍو   اٍرز لات اوزغٍعربد اوَرمّ خ       

ريرون هنارب رَرز لت نربىَ اوَراػ ط      ومّر ب   طاوَّرب  ط اووعربن اوَرّ     ؼ ربن ٌرُ ا   ٍبلّ  ب

  ذبٍعبد احلوص   طهنِصبه صبحل.

ااب قل قلٌذ ٌرُ اوزّربى د طثرنوذ لره ٌرب ثوٍرع ب ووقرب         ريون اوَ بٍ خ او ٍّ خي بكاد او 

  .طيىيب هغجبد مج ع هنثّب  اووؼُاحلوة طاووصون إىل ؽه ٍ بٍ  ٌوظ  وىغٍ ع 

وىغىروً عىرى ؼبطورخ     ٌُ ظٍُ رىك احملبط د رىج خ اورلعوح وىؾرواه طاهٍربن طفوكٔرب اووؼّ رخ      

يوي هغً اٍرزٍواه اوؽرباواد    5;كطوخ اومويذ طاويت اٍزٍود هنلضو ٌُ إىل  فؤب اونٔبةآاحلواه 

زمرروهح وى لِررخ اوعىّررخ   اويصررب طاووطقرربد او عكاحلوث ررخ وررلطن اوزؾرربوب اوعَررموع اوَررعو 

  .ؽَت رصويؼ ٌجعوس ا ًٌ اوزؾلحاونع مت رعى يخ ولح ش و  احلواه  ٌع ثل رياٌّبً

ايويرخ عىرى لره     بٌرُ ٔغٍبهتر   ذاوعٍى ربد احلوث رخ طلض ر    بٍرزنِ ذ ف قرواد اوزؾربوب   ممب شغع

اوواقع طاوزغٍعبد اوَمّ خ او ٍّ خ ٌّ ب اويت اٍز لف ب فان او زوح اوَبثيخ ٌُ ثلايخ احلوة 

دبررب   موررك ٌّرربىن اوررواؼّ  طممزىمرربهتً اوبصررخ طاوعبٌررخ طكٌررو ايَرروه طاوؽوقرربد طاوصرربِع 

 يت يلهٍروَ ف  رب  خ طمل يَزضين ؽىت اورلاهً اوزعى ٍ رخ اور    ِلاوطاولٌ خ  يواد احلموٌ خطاو

ٍررّخ طهنظرربت اوؽررراَ احلررول وررلطن اوزؾرربوب اوَررعوكع  59 – ;هنؼ رربن رزررواطػ هنعٍرربهًٔ ثرر  

ٌآٍ  طعوااً إَِبِ خ حبق هنؼ بن او ٍُ طاونع ثىغ عرلكًٔ طفرق إؽصربا خ وىٍولري اويربِو       

ُ طثىغذ  ؼيؼ ه ث  قز ه طعو (8955) عىرى   طىل اهلغٍربد هن آماه –ٌربهً   :6 ؽص ىخ احلوة ٌر

هاػ ظؾ ز ب ع واد ا ؼ بن،  طاويت ثين ؽواد اوى ئخ ثبوعليل ٌُ اوّبىن هسٌليويخ ثين احلب

طرأررب ثعررلح عرروااً   لرره  بفخررخ ؽررىت اوق ٍرربد اورريت هنقبٌزرر ب ٌّخٍررخ اهلرران ا  ررو         

وىّرربىؽ    احلرروطة اوَررذ عىررى صررعلح مل رَررىً ٌررُ ا ٍررز لات فررواػ ظررؾ ز ب اوعليررل ٌررُ  

 ا ؼ بن.

طاووطقرربد وىيرربِوَ اوررلط    ذبرربْ ايرروااً ٌوقررب  خ لرربَ هلرربَِرربِاوّخٍرربد احليوق ررخ طاإ 

كهاط إثرر طؼبوجررذ هنؼ رربن اورر ٍُاورريت اهرمجزرر ب قررواد اوَررعوكيخ حبررق  طاكاِررذ ازرربىه ط ايرروااً

ً  إ  هنَ اوَعوكيخ   اويباٍخ اوَروكا   اوعرون عى  رب    بيرخ احليرو  طاحلويربد       اوزؾرلح  ا ٌر

َ عىرى عرلي اِزر بق ؽيرو  اإ     ٍهطاوع كطه ٍرىيب حب رش عٍىرذ عىرى اوزَرزو عىرى        لربَ هلرب   َِرب

 ٓ ٌررُ اويباٍررخ اوَرروكا  هغررً لرره ا كوررخ طاورر أ  اورريت رليّررٓ      اوّخرربي اوَررعوكع طاٍررزجعلر

  اورر ٍُ ممررب شررغع اوّخرربي اوَررعوكع عىررى اوزٍرربكع     ؼ رربنثبهرمرربة عرروااً ؽرروة ثيزرره ا 
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 الىاصلة لهرية الدوارصىرة تىضح الطريم 

ا ؼ بن طاوَّب  طاهرمربة هنث رع ايروااً حبرق      ٍزَزٍو   قزهل وىٍلِ   طإ  اويصب اوزعٍ

اوررلِ   لرربَ ٌررُ ظررٍُ رىررك ايرروااً اٍررز لات ا ؼ رربن   ٌلاهٍرر ً طٌّرربىهلً    بفخررخ    

 صعلح

 ربن  حبق هنؼ  خَِبِث ع ايوااً ظل اإهنؽلح ٌُ وواثعط اوز بص ه  ٔنا اوزيويو يَزعوض 

 . بفخخ صعلحاحملب  طٌَّ  طَِ

ي لضب اوؽراَ احلرول اوَرعوكع ٌرُ ٔغٍبررٓ عىرى      :655/ >/ 57  اوصجبػ اوجبلو و وي اوَجذ 

 بفخررخ صررعلح طشررُ غرربهاد عىررى ٌّرربؼق نزى ررخ 

ٌّرر ب غرربهر  عىررى ٌررًتن هنؽررل اوررواؼّ    قويررخ     

غبهح عىى ط عيوخ ثولبَ ٌليويخ هاىػ غوة اوناهع

قويرررخ اورررلطاه  ٌلهٍرررخ رب ررر آ اويررروآَ اومرررو    

مجعرررخ ثرررُ فبظررره إؽرررل  قرررو  ٌليويرررخ   ؽ رررلاَ

لررً عررُ ٌولرري  بفخررخ صرررعلْ.     7>ؽ ررلاَ رجعررل   

 اويويررخ عجرربهْ عررُ ٌّرربىن ٌزّرربصوح   قٍررً اوررزان  

طعواِجر ب ط  ٍر ؼ اورواكع طررورجػ اويويرخ دبولرري      

 حٌليويرررخ ؽ رررلاَ طاويرررو  ازررربطهح ثؽويرررق طعرررو

 خسبرو عر  ٍىَرى    لى رو ٌزرو   58ٌَربفخ   طغر ٌعجلْ

ي عىى ؽبفخ رىك اوَىَرىخ ايجى رخ   رَرٍؼ دبروطه ٌرولجز         6  رزغبطى ٌَبؽز ب ، عجى خ

  .طفصوصب اوّعؽ بد ثعط ا ٌبلُ اويت رزَع ف  ب اوؽويق هنؽ بِب ثبٍزضّب اذببٔ  نزى   

حيىررق  اوَررعوكع اوؽررراَلرربَ  بوؽويق اوواصرره ثرر  صررعلح طٌليويررخ ؽ ررلاَثرر ٌوطهِررب  صّرربهن 

عوثخ ططعروح  ثبإظبفخ إىل ص يصببوثٍوت رَز لفّب  ِ عو اابطلّب  خ   مسب اوّؽيخثمضبف

إىل هنثَررػ ٌيوٌرربد  اورريت ر زيررو اويويررخإىل  عجئررب طصررعوثخ   ا ِزيرربن هنظرربفخ اوؽويررق اورريت

احل رربح طاوررلٌبد اوعبٌررخ طاووافررق احلموٌ ررخ مل ِ رربٔل هنع طؽررلْ صررؾ خ هنط ٌلهٍررخ هنط هنثررواط  

شبٔل او ويق ٌّبىن طث ود وىٍلِ    طعىى ؼون رىك اوؽويق ،طقل كٌوإ   وىم وثب  هنط اهلبرب

  قصررب واموررك مل يمررُ إ  عرر َ طلناررب ٔتررلد إعرربكح ثّب ٔررب،هلرربي   لرره ٌمرربط لبِررذ ٌررلٌوح

 طا ؽغرربه اوررلٌبهك مورر زؾرربوب اوَررعوكع   فزررواد ٍرربثيخ طنزى ررخ صرربهطف  ٌررُ ؼررباواد او

 طاوَّب . عىى هؤطً ٌُ لبَ ف  ب ٌُ ا ؼ بنٍيؽذ  طاو خبيب اوزؽبيوح

إىل اويويرخ  ي :655 ->-58ا ؽرل اووافرق   يوي  اطاوّصب ظ و ع و حلبكيخاَبعخ وطصه او ويق ا

عجربهح عرُ ٌولري     اوريت لبِرذ     اوًتطن طاوزغٍع جببِت اولهٍرخ، طثلهنطا  طروقب هنٌبي اولهٍخ

  رىك ا صّب  لبِذ اوؽباواد فو  اومربَ ربىرق ثعىرو     ،مجعخ ثُ فبظه ص    طرٍَى ٌلهٍخ

  ع.ٌّق ط ممب رَجت   ؽبوٓ ٌُ اووت ول  ايٍ 
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ااااا  الهاااا اىد الاااادو  

بنصاااىر صااار ة  لااا    

وجااااىت ام اااارا  مهااااىل 

اإلاساا د ص صااة ال كااا     

أثناا ا العا اا س اةساال ة    

وند أوجد آلي س  دة ل ككل 

النصاىر وىضاع    وضع تلا  

ال نكيااحل اي يااة ال كاا     

ووااع كلاا  ق هااىل ال كاا   

 تن ه  وبشكل وس ير.

 خايٍ وهع دبليّر اوَز  ى إىل  ِيى ًهنصّب   ايوؽىكهق او ويق ؽغً اوعبِبح اويت رمجلٔب هن

َ      صعلح ٍروا  يىرت اهىاق رً طِيره     ا إىل  طٌب يعبِ ٓ اثّب اوّؽيرخ ث رمه يروٌ  طٔرً يَروؽو

 اوّؽيخ إىل  اوواك اوغناا خ

( ؼبوجرربً يزىيرروَ 5:عررلك ا ؼ رربن اولاهٍرر  ) هنَ  ٔررب فبكِررب ا هن

اوعىً   ٔنْ اولهٍرخ ؽربوب احلرآ ٌعخٍ رً هنَ هنفروع ً هنؽرل       

عىٍر   ٌرع او  اورجعط هط اوصب إىل ربذ شغوح طثي  اوعىٍ  فب

عرررب د اوؽررباوح وزىيررر  صررربهطف ب عىرررى   اورررلافه،اآلفررويُ    

ا ؼ رربن  ي افررزىػ ثنشررا هلرربطهنؽبوزرر ب إىل  اولهٍررخ اوجَرر ؽخ

 شربٔل  ربرذ او رغوح   عب ٌّ ًعلبَ ث ف  ب زىيوا كهطٍ ًياونيُ 

قزرره ٌررُ قزرره طجنررى ٌررُ جنررى طهنصرر ت ٌررُ    . ثيٌااررٌٓررب ؽرره 

 57اوَبعخ اوَبثعخ طاوّصب صرجبػ يروي اوَرجذ اووافرق      .هنص ت

اوؽررراة كافررره ٌمررربَ رلهيَررر ً     لررربَ ي:655آة  –هنغَرررؽٌ 

ربذ شغوح ِخرواً وعر ق    َيزعىٍو اولهٍخ جبواه اوجعط ٌّ ًط

ً   عىر  ً  يىير   هنٍزبمًٔ طلبَ ، اومبَ طهنصّرب    اورلهً طيَرزٍع هلر

مسرع ايٍ رع ربى رق اوؽرراَ احلرول اوَرعوكع لعبكررٓ او وٌ رخ ثعىرو ٌرّق ط   مسرب             موك 

ث ررمه  ةاولهٍررخ اورريت يزواعررل ف  ررب اوؽررا  اٍررز لت اوضبوضررخ اوّؽيررخ ث ررمه ٌزمرروه ط  اورروح

 ) قزره  ثر  قز ره طعرويؼ    ؼ ربن ا  ٍريوغ إىل  ك هن ٌجبشو طٌزعٍل طا ؼ بن كافى ب طجبواهٔب

( عبٌبً طعوػ ٌب يييل 9>ؽل اولهٍ  طش ـ ٌَُ يجىغ ٌُ اوعٍو )هن ( هعبن6ط) هنؼ بن(  :ٌّ ً)

اورنيُ مل يزغربطى عٍروْ اوبٌَرخ ع رو يرلعى/        هنؽل ا ؼ بن فبكِبهن( ؼ ه ؽَت ٌب :6عىى )

 :طاونع قبن اوَز  ىإىل  ىيبهرٓ هنصّب  ،ؽَُ ٌ لع ؽَُ صبحل

ُ  لّررب ِررلهً ؼررراَ  ؼررا إ اولهٍررخ فقوعّررب قجرره   اوصررب طقرربن وّررب ا ٍررزبم هنَ خنرروط ٌرر

( طهنؽررل :) قزرره ٌررُ ىٌاارر  ( ؼبوررت5:عى ّررب.. مج ررع اوررنيُ   اولهٍررخ ) اوعررلطاَ ثبوصرربهطؿ

 ( طهنعوف ً مج ع ً:6) ٌلهٍ ّب طعبٌه ٌَُ طايوؽى ٌب يييل

هنصجؾذ اولهٍخ عجبهح عُ هلبي ٌُ ا ؽغبه، ؽ  كفىّب مل ِعرل جنرل عرلك ٌرُ ا ؼ ربن إدنرب       

( ٌصربة  65احل ربح طهنلضرو ٌرُ )   لوٌخ هنؽغبه طهنف ربة ٌىيربح هنؼ ربن جببِرت ثععر ً قرل فربهقوا        

رعرروت فيررل هنصررجؾوا هنشررا  طعضررش  رىررك ايضررش مل رعررل ط ( عبٌررب59ً-;ثرر  )هًٔ بعٍررهن رزررواطػ

اٌرزتد  ايوؽرى   ذاوريت ِيىر   حؽرىت اوَر به   ٌمربَ ا ٍرز لات     اورلٌب   فبهقذ احل بح، ٌٓ ؤ

 بولٌب .ث

ً   ؼ ربن   ؽه ثنعَبكًٔ طإعبقبد بد اوع واد ٌّ ً ثى غخ، ر وْإصبث اهرمجرذ     ثلايرخ دنرؤ

 عوديخ ؽوة  طرببو  بؼباواد اوَعوكيخ 
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 اعسفعيا وااظاملٌ هواقف  

وَرربَ اوَررئووخ اإعاٌ ررخ     لبِررذ قررل ِ ررود عىررى ٌوقع ررب اإومزرروط  عىررى   طبااابىبااوىحاادودىأ 

طلىر ً ظرؾبيب غربهاد     59عوحيربً لىر ً كطَ اورر     >6هنؼ ربن قزىرى ط   55طصرىّب  ": ذقبور  (ٌىك شبٔو)اوّخٍخ 

 ".إىل هنَ اوغبهح ِ ند اوَجذعويخ عىى ٌلهٍخ وزعى ً اويوآَ   ؽ لاَ ث ٍبن او ٍُ، ٌ راً 

هنَ ظروثخ عويرخ   ": قل صوؽذ ثيوهلبتًٌ اوزؾلح وىؽ ووخ اوزبثعخ و)يوِ َب( طلبِذ ٌّخٍخ 

آفررويُ   ٌلهٍررخ كيّ ررخ    بفخررخ  65يرروي اوَررجذ هنكد إىل ٌيزرره ٍررجعخ هنؼ رربن عىررى ا قرره طعرروػ 

لرربِوا حيعرروطَ كهطٍرر ً   عبٌررب، ط 58ط :طرزررواطػ هنعٍرربه ا ؼ رربن اويزىرى ثرر    صرعلح، ث ررٍبن اورر ٍُ. 

ٌلهٍخ   قويخ مجعرخ ثرُ فبظره دبليويرخ ؽ رلاَ  بفخرخ صرعلح او رٍبو خ. طقبورذ او وِ َرب إَ           

 ."اوّبع  ٌُ ا ؼ بن يزىيوَ اوعاط   ٌَز  ى دبليّخ صعلح

خ ثرُ  اويصب عىى اوولري اوزعى ٍر    مجعر    كاَهن المتحدةىلألممكيىمون"ىاألمونىالطامى"بانى

طإصربثخ اومرضريُ جبروطػ ارلكًا اوزنل رل عىرى هنَ اورلِ            ربن هنؼ هنك  إىل قزره فبظه طاونع 

طٌّرر ً ا ؼ رربن ٌررب ىاورروا يزؾٍىرروَ عررت  رصرربعل اويزرربن طاوعٍى رربد اوعَررمويخ عىررى اورر ٍُ..    

طيررلعو إىل إعرروا  ربي ررق عبعرره   طاؽررلح ٌررُ هنؽررلس عرروااً احلرروة اورريت اهرمجرر ب اوّخرربي    

  .بفخخ صعلحاوَعوكع حبق ع واد ا ؼ بن    

  ظه رصربعل اهرمربة ايروااً ٌرُ      إكاِبد ا ٌ  اوعبي ط  اووقذ اووأُ مل رعل رم  

قجه قواد اوَعوكيخ طرببو  ب طاعزواف رب اوزمروه ثبهرمب،رب، ف ّجغر  هنَ رزقرن إعروا اد فعى رخ        

 ٍ ُ وىزؾي ررق   ٌضرره ٔررنْ ايرروااً، طريررل  ٌورمج  ررب إىل احملبلٍررخ، فغرروااً قزرره هنؼ رربن اورر 

طر وي  ً ثبد هنٌروًا ٌزعٍرلًا ٌرُ قجره قرواد اوزؾربوب اوَرعوكع   ظره صرٍذ ٌويرت ٌرُ قجره             

 اززٍع اولط  إىا  ا عزوات ،نْ ايوديخ طكطَ ازببم هنع إعوا  ؽ بن موك.

و موررك طاعزرر  اولهٍررخ اورريت    اِمرر هن ررل عَرررع اوّرربؼق اوومسرر  ويررواد اوزؾرربوب      

ف ٓ رلهيت ٌيبرى  ؽوص  ، طهنَ اولاهً احلموٌ خ ٌعَمو يزً عجبهح عُ ف ب اوؽراَ اٍز ل

   ً    ٔ  اويت رزجع احلموٌخ او وع خ   اوجاك طاحلموٌخ او ٍّ خ او روع خ هنلرلد هنَ   ٌرلاه

طهنَ ٌررب مت اٍررز لات ٔررو ٌولرري رررلهيت طذبّ ررل اويرربرى  اوررنيُ يَررز لفوَ احلررلطك   ، اوّؽيررخ

 اوَعوكيخ

طقبن هنَ  ن هنؼ بن اٍز لف ً اوؽراَ اوَعوكعٌُ طصو طهنِمو ٌب هنللرٓ هنؼجب  ثا ؽلطك

هنؼجب  ثا ؽلطك عٍى ب ٌعوطت   عاقرخ هلرب ثبوَ بٍرخ، ٌوع رًب ٍرألاوٓ  ؼجرب  ثرا ؽرلطك: إما         

لبَ ّٔبق هنؼ بن   ٔنا اوعَمو ٌبما يعٍره ا ؼ ربن   ٌوالري اوزرلهيت اوعَرمويخل طقربن:         

 احللطك.جيت هنَ يخه ا ؼ بن و يزىوا ايّوك اوَعوكي    
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ٌب صوػ ثرٓ اوّربؼق اوومسر  ويرواد اوزؾربوب      هنَ  للألي اوولي اويبِو  وىؾيو  طاوزٍّ خ: 

 ؼ بنطاَ ؼباواهتً اهرمجذ عوديخ حبق ا   وتؼ بنت قواد اوزؾبوب اٍز لا يأللل اوَعوكع

حبيو  اإَِبَ ط ثب ؼ بن فبصرخ هنصّرب     اويت أزٍذ وىيواِ  اولطو خ دبب ي مه فوقب طاظؼ

  اوًتاع اوَىؼ.

فب ِزرر بلبد اورريت ،  خَِرربِعرروات طاويررواِ  اإٌررب ريرروي ثررٓ اوَررعوكيخ طرببو  ررب يّررب  لرره ا ط

يصّ  ب اويربِوَ اورلط  هنارب عروااً ؽروة رّؽجرق عىرى لره ا ِزر بلبد اوريت ريروي ،رب قرواد              

 اوزؾبوب حبق اولِ     او ٍُ ط  ٌيلٌزٓ اِز بق ؽيو  اوؽ ه او ٍين

رزجعّب وىيواِ  طا ر بق بد اولطو خ حبيو  اإَِبَ فبصرخ ؽيرو  اوؽ ره فإِّرب جنرل هنَ      عّل 

، =>=5إؽل  اآلو بد ٔ  يّخ ؽيو  اوؽ ره اوريت شرمىذ دبوعرت ار بق رخ ؽيرو  اوؽ ره عربي         

طٌُ ايرليو ملروْ هنَ ا ِزر بلبد اوريت قبٌرذ ،رب اوَرعوكيخ طرببو  رب ؽرىت اوىؾخرخ خبصرو             

( ٌُ ار بق رخ ؽيرو  اوؽ ره    >7ب  ٔنْ اوىغّخ، فيل ِصذ اوبكح )ا ؼ بن رلفه ظٍُ افزص

عىررى طعرروة اؽزررواي اوررلطن ا ؼرروات ويواعررل اويرربِوَ اإَِررب  اوررلط  اوّؽجيررخ عى  ررب          

اوًتاعبد اوَىؾخ طاوزعىيخ ثب ؼ بن، طومُ رخه هنعٍبن ٔرنْ اوىغّرخ ثرا فعبو رخ هنٌربي اوصربحل       

 اوَ بٍ خ طؽق اولطن اوٌٍ ثبو  زو.

فلطن اوزؾبوب ؽىت اوىؾخخ ٔ  هنلضو ٌُ اِز ك ؽيرو  اإَِربَ طؽرق ا ؼ ربن فبصرخ      

   اِخ لبتِ، طاٍز لات ٌلهٍخي طؽىت لزبثخ ٔنا اوزيويو كو ه إك6559طاٍز لاف ً ٌّن ٌبهً 

ٌّؽيخ مجعخ ثُ فبظه    بفخخ صعلح عوديخ  ثرل ٌرُ هاكع طعيربة طربي يربد ٌّصر خ      

 اوولي اويبِو  طٌب قبي دبزبثعزٓ. ا ِز بق حبَت ٌب طصيٓ ٍ وظؼط  ٍ ب  ٔنا اوزيويو 

 توثيق اعواقةا:إجراء املقابالا ف

رصررويو ا ؼ رربن قرربي دبيبثىررخ ط، طصررعلح وىٍَز رر ى ايٍ رروهع   اِزيرره املركــز القــانوني  

إصبثبهتً   هنعريا  نزى رخ ٌرُ هنثرلااً، ظرٍبكاد ٌىز رخ عىرى هؤطٍر ً          لبِذطاونع  ايوؽى

طصلطهًٔ، لَوه   هنيلي ً طهنقلاٌ ً رىزب عى  ب ظرٍبكاد، لربِوا ٌىيروَ عىرى هنٍروح      طهنع ّ ً 

 ناو  ى طًٔ ثزىك اإصبثبد طاونعو طاووت قل اهرًَ عىى طعؤ ً عروا  ٌرب هنصرب،ً طٔرو    

 ٌب ههنطْ.

ىمقابوتىالضحاواىوأهالوكم:

 قبثىّب اوؽ ه فوط.. فيبن وّب:

 ويواد اوَعوكيخ طرببو  ب"."لّذ   اولهٍخ فعوثّب اوؽراَ احلول 
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لبَ هنؽل هنطو ب  هنٌوْ ثوفيزٓ يلعى عى  صاػ فبظه هنف ِب هنَ ٔنا اوؽ ره مت اٍرز لافٓ ٌرع    

علح هنؼ بن   ٌلهٍخ ص   خ وزؾ  آ اويوآَ طعىوٌٓ طري ً كهطً ريويرخ وىصر وت ا طو رخ    

ٍرخ اٍرز لفز ً     اوله  لبِوا ازٍعهنع اشمبن يلن عىى هنِٓ ٌعَمو..  طًٔ آٌّ ، و ٌ ف  ب

ييروي ثزروٌ ً    ّٔبق ٌُ لبَ قص ز ً ثصواهخي ب، اؽبوذ علك ٌّ ً هنشا ؼباواد اوَعوكيخ ط

 اولهٍخ  ِٓ مل يعل ّٔبق ٌلاهً فيل ظوثوا له ش  .

ممب و ذ اِزجبّٔب لبَ هنؽل ا ؼ بن   مورك اوَرويو ظرٍبك عىرى ههنٍرٓ طع ّ رٓ طهنععرب         

 8 ٍرل غبورت قروي .. لرً عٍروْل فنعبثّرب )       نزى خ   ثلِٓ ٍنوّب ٌرُ لربَ ثوفيزرٓ يرلعى    

ٍّواد( طهنلرل وّرب هنَ إصربثخ اوؽ ره عروا  اوغربهح اوريت اٍرز لف ً ،رب اوؽرراَ احلرول ويرواد             

 اوزؾبوب.

ٍّواد( طيلعى عجلاز ل ؽرلصّب   ;اٍزّمبه مسعّبْ ٌُ هنؽل ا ؼ بن اوجبوغ ٌُ اوعٍو )

 عو طهنمل قبن وّب: طٔو جبواؽٓ اويت عىى ثلِٓ طمهاعٓ طلبَ   ؽبوخ ٌُ م

 "إَ ؼراَ قواد اوَعوكيخ طرببو  ب قبي ثبٍز لافّب" 

 طاٍزّمو قبااً: 

طلّررب حنررُ   حنٍرره هنع ٍرراػ..  هنِررب هنكهً ٌررع ىٌاارر    اوصررب اوضبوررش ط  "

 ِلهً قوآَ طلزت ظٍُ اوّ ظ اولهاٍ "

 ؽ ّ ب ؽلصّب طاولْ صاػ ؽَُ قبااً: 

اوَعوكيخ طرببو  ب طظوثٓ طىٌاآ "ٔنا طولع مٔت اولهٍخ فغب  ؼراَ 

طعوؽررى لرربِوا   اولهٍررخ يلهٍرروَ   اوصررب اوضبوررش      (>فواؽرروا قزىررى ) 

طاوواثررع طٔررنْ اولهٍررخ و َررذ ٌوقررع عَررموع ط  حيٍىرروَ اوَرراػ إدنررب         

 ٌلهٍخ ؼىجخ وزؾ  آ اويوآَ طريويخ ولهطً اوّ ظ"

ا ؼ بن هنَ إصبثزٓ عوا  اٍز لات اوؽرراَ   ي خفو  ٌُ ا ؼ بن شبٔلِب فنعبثّب ل ظؾ خ هن

احلول ويواد اوزؾبوب عىى ٌلهٍز ً هنصّب  رعىٍ ً، فؾلصّب فبوٓ اونع لربَ ثوفيزرٓ طيرلعى    

 عى  صاػ فبظه قبااً: 

"ٔنا اوؽ ه ٌع علك ٌرُ ا ؼ ربن اٍرز لفؤً   اولهٍرخ عّرلٌب اعزٍعروا       

وا اورررلاهً وىزعىررر ً.. لررربَ ّٔررربق ٌرررُ ييررروي ثزررروٌ ً اوغوفرررخ فيرررل ظررروث

طاوعىٍر ، فٍررب اوررنع ثيررى هلرً، ٔررب ٔررً هنٌرربٌمً هنِربً هنشررا  وع رروح هنؼ رربن    

َ ٌّرر ً هنصّررب( عررويؼ ثبو رر ى ط  ٔررنْ اوغوفررخ يوعررل  َررخ 65طيوعررل )
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 مسني  ش يف ن سم –صىرة للش هد 

 الش هد/ محيد أمحد أمحد آ  ق ضل

هنط ك هنفيت.. هنِبشل ا ًٌ اوزؾلح ثنَ اوخىً ٍبال طله اولطن رعبطِذ عىرى  

 او عت او ٍين اوَم "

اونع طعلِب ؼ ىٓ ٌصبة ثمَوه   اووهنً طاو رل هنف ِرب    صبحل ؽَُ حيىي طاول اوؽ ه فبهً

 ( عويؼ هنص جوا ٌع ؼ ىٓ طّٔبق اوعليل ٌُ اويزىى.59صبحل هنَ )

ىشكودىصواااان:

عّلٌب مٔجّب حنو اولهٍخ   اولطاه جبٍعخ ثُ فبظره   ٌليويرخ ؽ رلاَ هنف ِرب هنؽرل اورنيُ       

 رؽوعوا ثزلهيٌ ا ؼ بن دبب ؽلس قبااً: 

عررب  اوؽررراَ احلررول طحنررُ ّٔررب طلبِررذ اوؽررباوح 

ربىرررق وىٍرررروح ا طىل طاوضبِ ررررخ ط  اورررروح اوضبوضررررخ  

ظوثذ ثغبهح عىى اولهٍخ، لّب قل هنكفىّب اوؽراة  

قجه ا ئ ً وىٍلهٍخ و لهٍوا، طعّرلٌب ظروثز ً   

طصىّب ّٔب فإما ثب ؼ بن قل قؽعوا قزىى عضش مل 

اورريت حيٍىرروَ اومزررت ف  ررب     إ  ثب ل رربًِعرروف ً 

( 9( قزىررررى ث ّرررر ً );طهنمسرررربا ً عىررررى اومزررررت.. )

( ؼ راً  68( ٌَّ ، طايوؽرى ريويجربً )  6هنؼ بن ط)

طاوجررربق  ٌرررب ىاوررروا ربرررذ اوولررربي.. ٔرررنْ ٌلهٍرررخ  

 وزؾ  آ اويوآَ ط  يوعل ف  ب صواهيـ ط  ش  "

زّمو موررك.. ؽ ّرر ب قبثىّررب اوعليررل ٌررُ هنٔررب  اوّؽيررخ فنفبكطِررب ثررناد او رر  ، طمجرر ع ً يَرر    

 هن رل هن رل آن فبظره   شبٔلِب هنؽل اولهٍ  اونيُ لبَ يلهً ا ؼ بن طاونع يلعى/   رل  

 فيبن وّب:

حنرُ مٔجّررب ثعرل او غررو ٌجبشروح اوَرربعخ اوَبكٍررخ    

صجبؽبً، هنكفىّب اوؽاة وىٍلهٍرخ طثرلهنِب حن خ رً    

اوَبعخ اوَبثعخ ثلهن ٍوه ٌُ اويوآَ اومو ، طعّل 

اوؽرررراَ ثررربوزؾى ق طمل َِرررٍع هنع شررر   طعّرررل     

اوَررربعخ اوَررربثعخ طاوّصرررب مل جنرررل إ  ا ؼ ررربن  

طٔررً ربررذ ا ِيرربض هنشررا  عرروا  اوصرربهطؿ اوررنع   

 هنؼىيزٓ اوؽباوح.

ًٔ ههنطا هنؼ بوّب يّز ىوَ ٌُ ربذ اولٌبه، طورو لربِوا ؽروص   ورب اٍرزؽبعوا      
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وا موررك، ط  يويررلطَ  ثّباّررب  ربي ررق هنع ٔررلت، ومررُ  اررً هنؼ رربن ؽييرر    

اوزعى ً ثعل هنَ قص وا له ٌلهٍخ رعى ٍ خ   اوّؽيخ طومّّرب ٍرّخه ِعىرً    

( ٌّر ً  َرخ هنؼ ربن    ;هنؼ بوّب طوو ؽرىت ربرذ ا شرغبه، اويزىرى عرلكًٔ )     

اولهٍررخ رجعررل عررُ هنقرروة ٌولرري ( عررويؼ، 65( ٌلهٍرر  هنٌررب اإصرربثبد )6ط)

لرً( قربي    5>- 5;علح حبوا  )ل ىو ٌزو( طرجعل عُ ٌليّخ ص 56وإلٍعبت )

اوَررع   ثإٍررعبت ايوؽررى وىٍ رر ى ثَرر بهاهتً طهدبررب هنَ اويزىررى ٍرر ييل     

 علكًٔ ِز غخ ؽبوز ً اوؽوح.

هنطعٓ هٍبوخ إىل ا ًٌ اوزؾلح ثرنَ رمروَ ؽبٌ رخ حليرو  اوؽ ره طاإَِربَ       

طعى  رررب هنَ روقرررب ٔرررنْ ا ِزررر بلبد اوررريت ريررروي ،رررب اوؽرررباواد احلوث رررخ    

طرببو  ررب طحنٍىرر ب لرره ٌررب حيررلس طٍرر ؾلس، فرربوؽراَ احلررول   وىَررعوكيخ 

 55وىَعوكيخ طرببو  ب   يَز لت إ  هنؼ بن   ٌلهٍخ   يزغربطى هنلر ًٔ   

 ٍّواد"

 

عررربي ٌوظرررب ورررل     >6اورررللزوه / عىررر  فبظررره   

ؼ ره ٌرُ قويرخ مجعرخ      >6او وِ َ ب قبن: ثرنَ  

ثُ فبظه لبِوا   ٌلهٍرخ اوزؾ ر آ طهنصر جوا      

اوغبهح ايويخ اويت إٍز لفذ اولهٍرخ طصرىوا إىل   

 55.75اوَز  ى ايٍ وهع ثصعلْ عّل احلبكيرخ  

ي طٔررررً عوؽررررى، طر بطرررررذ  :655/>/57صررررجبؽب 

فرررروط  طاوزوٍررررؽخ. عررررواؽ ً ثرررر  اوؽرررررح 

ثععرررر ً  َ عررررواؽ ً ؼ   ررررخ، طاوررررجعط مت   

ربويى ً إىل قًَ اوعّبيخ اووليح، طٌّ ً ٌُ فعع وزلفه عواؽ   ىان   قًَ اووقروك ّٔرب   

 ثبوَز  ى. 

 خامتا فتوصياا

ويل هنعؽى اويبِوَ اولط  وتؼ بن  بيخ فبصخ   ؽبوخ اوَىً ط  ؽبورخ اوًتاعربد اوَرىؾخ    

آو بد ٌزعلكح ٌُ هنعه  بيز ً ٌُ ا ِز بلبد هنصّب  اوًتاع اوَرىؼ، طٌرع مورك    فبصخ، ططعلد 

فررإَ ٔررنْ اآلو رربد مل رمررُ ؽبٌ ررخ هلررً ط  هاكعررخ زوٌرر  احلرروطة، فيررل ا ِزرر مذ لرره ؽيررو     

ي 6559هنماه  –شرّز ب قرواد اوزؾربوب اوَرعوكع ٌّرن ٌربهً        ا ؼ بن   او ٍُ عوا  احلروة اوريت  

 طونا فإِّب ِوص  دبب يى :

الدكتور / علي فاضل املستشفى اجلمهوري صعده ةصور  
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ِرررع إعررراَ ايٍع رررخ اوعبٌرررخ وتٌرررً 

اوزؾررررررلح ث ررررررنَ  بيررررررخ اوَّررررررب    

طا ؼ ررررررربن   ؽرررررررب د اوؽرررررررواه    

ٔررب دبوعررت قواهطاوّبىعرربد اوَررىؾخ  

لرربِوَ  58( اوررألهؿ   =6-)ك >775هقررً 

، 5  او يررور  ) 8;=5ا طن/كيَررٍ  

 ( عىى: 8

حيخررررو ا عزررررلا  عىرررر  اوررررلِ      -5

يىؾرق  طقص  ً ثبويّبثه، ا ٌرو اورنع   

آ ٌب   ربصى ،رً، طفبصرخ ثبوَّرب     

اونيُ ًٔ هنقه هنفواك اززٍع  طا ؼ بن

 .ٌّبعخ، طرلاَ ٔنْ ا عٍبن

يزع  عى  مج رع اورلطن او رزولخ     -8

  ٌّبىعررربد ٌَررررىؾخ، هنط   عٍى رررربد  

عَرررررمويخ   هنقررررربو ً هنعّج رررررخ هنط   

هنقررررربو ً   رررررريان ربرررررذ اوَررررر ؽوح    

ا ٍررررزعٍبهيخ، هنَ رجررررنن لرررره ٌررررب    

وزغّ ررررت اوَّررررب  طا ؼ رررربن   طٍررررع ب

طيرراد احلرروة. طيررزع  ازبرربم مج ررع  

اوؽواد اواىٌخ وعرٍبَ ؽخرو ازبربم    

ررررررررلاثر لب ظرررررررؽ بك طاوزعرررررررنيت  

طاوزنكيرررت طاوعبٌىرررخ او  ّرررخ طاوعّرررب، 

طفبصخ ٌب لبَ ٌّر ب ٌوع رب ظرل مورك     

ايي  ٌُ اوَرمبَ اورلِ   اوألورب ٌرُ     

 .اوَّب  طا ؼ بن

 

و برٓ اويبِوِ ررخ حنٍرره اززٍررع اوررلط  ٌَررئو    (5

طا فاق ررخ ذبرربْ  بيررخ ؽيررو  اوؽ ووررخ    

 او ٍُ.

عىى ا ٌرً اوزؾرلح هنَ ررلهط اوزؾربوب ثي ربكح       (6

اوَررررررعوكيخ   قباٍررررررخ اإهٔرررررربة وىغرررررروااً  

 ايَ ٍخ حبق اوؽ ووخ   او ٍُ.

عىررى اىررٌ ا ٌررُ طاززٍررع اوررلط  هنَ يزقررن  (7

عىررى  وصرربحل اوَ بٍرر خ قواهارررٓ ثع ررلاً عىررى ا 

 ؽق ا ؼ بن.

هنَ ذبوع اوزؾي يربد اواىٌرخ طازبربم اويرواهاد      (8

اوواكعرررخ طاوصررربهٌخ دبؾبٍررررجخ ايّررربح هنٌرررربي    

  مٍخ هطٌب.

هنَ ينفررن اىررٌ ا ٌررُ ا عزوافرربد اورريت ييررو   (9

،ب اوّبؼق اوومس  ويواد اوزؾبوب كو ه إكاِخ 

لبت ثبإظبفخ إىل ٌب يزً هصلْ طروص يرٓ ٌرُ   

ٌّخٍررربد اززٍرررع اورررل  طاوّخٍررربد اولطورررخ   

 وخ إصجبد إكاِخ اوٌ  احلوة.لنك
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 (3هلحق ةقن ) 
 فصوة عبةضهن أمساء فبياًاا اعضحايا اعقتلى هي املسًيني

ًوع  اعةور اعٌوع اال ااااااااان م
 االًتهاك

املٌطقا/ 
 تاةيخ اعواقةا هكاى اعواقةا املسيريا

 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان قتيل 85 ذكر هادي ضيف اهلل حسن المسني   .1
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان قتيل 35 ذكر حسن محمد منصر القاهرة   .2
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان قتيل 5 طفل ضيف عمي هادي ضيف اهلل المسني   .3
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان قتيل 9 طفل محمود غالب قريش مفرح صالح   .4
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان قتيل 8 طفل حسين أحمد عيضة صالح قريش   .5
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان قتيل 7 طفل حمزة عبداهلل محد البدوي   .6
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان قتيل 10 طفل رشيد حامد محمد ضيف اهلل   .7
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان قتيل 8 طفل عمي غثوان الفاضمي   .8

 جراء اعقصف اعقتلى جملووعا هي األطحبام  صوة
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 (6هلحق ةقن ) 
 فصوة عبةضهن أمساء فبياًاا اعضحايا اجلرحى هي املسًيني

ًوع  اعةور اعٌوع اال ااااااااان م
 االًتهاك

املٌطقا/ 
 تاةيخ اعواقةا هكاى اعواقةا املسيريا

 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 12 طفل وزير قاسم محمد منصر  .1
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 7 طفل منصر محمد منصرنصر اهلل    .2
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 9 طفل عمي محمد عيضة زيد   .3
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 10 طفل مهدي مصمح مهدي حسن   .4
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 10 طفل طراد عمي هادي ضيف اهلل حسن   .5
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 8 طفل محمود أحمد عمي غثوان   .6
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 10 طفل زكي صالح ضيف اهلل غثوان   .7
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 8 طفل عبدالرزاق صالح ضيف غثوان   .8
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 20 طفل سممان سامر شداد أعرج   .9

 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 21 طفل حميد أحمد صغير لعمس   .11
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 10 طفل هايل خالد حسن متعب   .11
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 6 طفل حماد غالب قريش مفرح صالح   .12
 13/08/2016 فاضلجمعة بن  حيدان جريح 10 طفل فارس فيصل صالح   .13
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 9 طفل جهاد محمد قاسم البدوي   .14
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 13 طفل صالح فيصل صالح   .15
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 9 طفل توفيق حسين قموان   .16
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 9 طفل كعبي عمي قموان   .17
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 7 طفل نصر اهلل فيصل صالح   .18
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 7 طفل جبريل قاسم محمد منصر   .19
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 7 طفل عبدالمجيد منصر حسن متعب   .21
 13/08/2016 فاضلجمعة بن  حيدان جريح 7 طفل يوسف محمد عمي قموان   .21
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 12 طفل بشار قاسم حسين   .22
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 9 طفل جهاد محمد صالح يحيى   .23
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 8 طفل فهمي عمي حسين   .24
 13/08/2016 جمعة بن فاضل حيدان جريح 8 طفل رشيد أحمد محمد مطيع   .25
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 األطحبام اجلرحىصوة بةض اعضحايا هي  
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 املسًيني اجلرحىصوة بةض اعضحايا هي  
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 (1امللحق ةقن ) 
 املٌشآا املسًيا املسهر  فاملتضرة صوة عبةض 

 
صورة آلثار الدمار وفجوة سقوط الصاروخ في الفصل الذي كان 

 القتمى والجرحىمميء بالطالب 
 صورة لممدرسة من الخارج

 
 صورة لمدخل المدرسة

 

 
 صاوة عي/

 املركز اعقاًوًي علحقوق فاعتٌويا
 صنعــــاء –اليمــــن 


